AKUPRESSUR VI ORO OCH INSOMNIA.
Massera punkterna intensivt men inte med för mycket kraft, små cirkelrörelser med tryck.
Anpassa efter hur det känns, det ska inte vara för smärtsamt; L̈ ess is more .̈ men flera av
dessa punkter är ömma vid tryck, det är helt normalt. Gör det flera gånger under dygnet.
Samtliga punkter finns på båda sidor av kroppen.
Uthållighet ger resultat!

NEIGUAN P-6
Insomnia. Vid palpitationer och tryck
över bröstet.
Massera med pekfingret mellan senorna.
Gärna tillsammans med HE-7

SHENMEN HE-7
Lugnande punkt. Palpitationer tillsammans
med P-6Vid oro och insomnia.
Massera med pekfingret mellan senorna.

YINTANG

Bra vid sömnproblem och mardrömmar.
Massera med små cirklar, långsamt.

The Extra points

ANMIAN (N-HN-54)

COMBINATIONS

Peaceful Sleep

• Insomnia: Anmian (M-HN-34), Neigua
Sanyinjiao SP-6.

LOCATION

Behind the ear, midway between Fengchi
GB-20 and Yifeng SJ-17.

midway

ANMIAN
Insomna, upprördhet och rastlöshet.
Massera med små cirklar, långsamt.

Fengchi GB-20

Yifeng SJ-17
Wangu GB-12

Anmian (N-HN-54)

LOCATION NOTE

This point is found close to Wangu GB-12, but posterior
and slightly superior to it.
NEEDLING

Perpendicular insertion 0.5 to 1 cun.

between the base of the second toe and the heel, in a
depression formed when the foot is plantar flexed.

YONGQUAN KID-1
one third

Lugnar sinnet.
Massera med tummarna.

• Wind rash, sudden turmoil disord
contracted sinews.
• Constipation, lumbar pain with dif
difficult urination, pain in the low
pregnant women with inability to ur
the lower abdomen, periumbilical p
der, infertility, impotence, disorders
sexual activity, fullness of the later
jaundice, diminished qi.
• Lower limb paralysis, chronic leg qi, p
of the leg, cold sensation of the feet a
the soles of the feet, chronic pain and
foot, pain of the five toes with inability
COMMENTARY

Yongquan KID-1

two thirds

Yongquan KID-1, the only channel point
foot and therefore the lowest point on
wood point of the Kidney water channel
Classic of Difficulties2 “in cases of deficie
mother, in cases of excess reduce the chi
point of the Kidney channel, Yongquan
has a powerful effect on reducing e
'returning the unrooted back to its sourc
in the statement in the Ode to Elucida
“Yongquan KID-1 echoes the earth”3, a
names for this point such as ‘Earth Surg
‘Earth Thoroughfare’ (Dichong).
When the Kidneys are deficient below
ascending qi, yang, deficiency heat or
upwards to harass the head. The po
Yongquan KID-1 on descending and cle
is recorded in a story about the fam
physician Hua Tuo who treated Genera
posthumously consecrated emperor of
NEEDLING
for ‘head wind, confused mind and v
Perpendicular insertion 0.5 to 1 cun.
SHENMEN & POINT ZERO
Following the principle of selecting poin
ACTIONS
Lugnar
sinnet. Mycket bra vid oro och sömnproblem.disorders above, Hua Tuo needled Yon
“the general was immediately cured”4.
Descends excess from the head
Smärtlindrande!
Calms med
the spirit
In clinical practice, Yongquan KID-1 is
Massera
pekfingrarna.
Revives consciousness and rescues yang
to treat: i. uprising of Liver yang, Liver f
ii. disharmony of the Heart and Kidneys,
INDICATIONS
of the throat.
• Loss of consciousness from windstroke, loss of conThe Kidneys are the root of the yin
sciousness.
This has especial relevance to the Liver,

DU KAN MINSKA DIN ORO, STRESS

OCH FÅ BÄTTRE SÖMN

Kosttillskott:

Te´:

Magnesium
Zink
D-vitamin
B-vitaminer

Citronmeliss
Ljung
Lavendel
Passionsblomma
Johannesört

Allmänna råd:
Avspänningsövningar och meditation regelbundet, använd ¨ Tacksamhetsboken ¨
Stäng av mobil, chattprogram, Facebook, Instagram m. m.
Var inte uppkopplad hela tiden!
Minska skärmanvändning, se mindre på tv och absolut inte det sista ni gör innan läggdags.
Läs Good News Magazine m fl. goda och positiva nyheter och information om vår värld.
Engagera er och stöd positiva handlingar för andra medmänniskor, miljön och världen.
Prata med varandra och var inte tyst med din oro, rädsla och bekymmer. Du är inte ensam!
Vistas ofta i naturen; promenera i skog bland träd, vistas vid strömmande vatten, sjö och hav.
Plocka bär och svamp, lär er om växter, djur och fåglar m. m.
Odla blommor och ätbart i trädgård, balkong och i fönster.
Regelbundna måltider med ekologiska, färska livsmedel, mycket grönt, bär, frukt och god lagad mat.
Ät tillsammans, långa måltider!
Undvik konserveringsmedel, färgämnen, tillsatser och hel/halvfabrikat.
Minska kaffe, svart te´, undvik alkohol och sötsaker.
Använd Probiotika och Synbiotica.
Lyssna på god musik, dansa och sjung mera och nynna mycket!

Alla tips, råd och behandlingar här är avsedda för egenvård och ej som ersättning för läkarvård.
Vid tveksamhet eller allvarligare symptom rekommenderas att uppsöka vårdcentral.

Våra Behandlingar:
Traditionell Kinesisk Medicin
Akupunktur, Akupressur, Öronakupunktur och Kinesisk Örtmedicin.
Mycket effektivt både vid akuta problem, förebyggande och behandlar orsaken.
Laserterapi och Kinesisk Laserakupunktur.
Stillhetsmassage®
Ger mycket djup avspänning, hjälp vid stress och oro.
KranioSakral Terapi
Stillsam, avspänd och djupgående behandlingsform.

Välkomna att kontakta oss med frågor och bokning av behandlingar!

Akupunktör Lars Åström
Massör Annika Blomqvist
www.läketerapi.se

lars@laketerapi.se
annika@laketerapi.se

